
Een schone omgeving 

Van NWenT.nl 

  

Filter je eigen water 

Groep 1 t/m 4 

In Nederland gebruiken we per persoon wel 

120 liter water per dag. Mensen zijn niet 

alleen afhankelijk van water om te drinken. 

We douchen, wassen onze kleren, 

gebruiken de vaatwasser en spoelen de wc 

door. Maar waar komt al dat schone water 

vandaan? En was dit water eerst vies? Lees 

meer 

 

Nieuw leven voor elektrische apparaten 

Groep 1 t/m 8  

 

Wil je ook dat afgedankte broodroosters en 

waterkokers een nieuw leven krijgen? Doe 

dan met je school mee met de recycleactie 

van Wecycle.Op kids.wecycle.nl staan 

allerlei leuke activiteiten voor basisscholen. 

Lees meer 

  

 
 Zoveel mooie spullen 

Lees, kijk, speel 

Poetsen met plastic 

Groep 5 t/m 8 

Met de allerjongsten aan de slag met 

verzamelen, afval scheiden en recyclen? 

Het boek van Kobe helpt. Lees meer 

Plastic is niet om op te eten, maar toch kan 

ook jij het binnenkrijgen én door de 

gootsteen spoelen. Ontdek of er ook in jouw 

tandpasta kleine plastic bolletjes zitten. 

Lees meer 

https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-4/filter-je-eigen-water
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-4/filter-je-eigen-water
https://kids.wecycle.nl/
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/nieuw-leven-voor-elektrische-apparaten
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lees-kijk-speel/zoveel-mooie-spullen-1
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/poetsen-met-plastic


  

  

Mini-compostbak maakt socialer 

Groep 1 t/m 8 

Leerlingen worden socialer worden door 

een compostproject. Een ideale binnenklus 

voor deze herfst: een mini-compostbak in 

een melkpak! Lees hier hoe je hem maakt 

Samen tegen zwerfafval 

Groep 1 t/m 8 

Laat je inspireren door Lilly en zet je 

leerlingen aan de slag met zwerfafval. Lees 

meer 

  

  

Leren van rioolwater 

De klas uit 

Maak leerlingen bewust van wat ze door het 

toilet spoelen door ze mee te nemen naar 

een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Lees 

meer 

Samen tegen voedselverspilling 

Groep 5 t/m 8 

Ontdek de oorzaken van voedselverspilling 

en ga direct aan de slag om het tegen te 

gaan. Lees meer 

  

https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/mini-compostbak-maakt-socialer
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/samen-tegen-zwerfafval
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/samen-tegen-zwerfafval
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/de-klas-uit/leren-van-rioolwater
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/de-klas-uit/leren-van-rioolwater
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/samen-tegen-voedselverspilling


 

 

Waardevol afval 

Groep 5 t/m 8 

Plastic recyclen vinden we heel normaal, 

maar er zijn veel meer spullen die 

waardevolle materialen bevatten. Ontdek 

hoe jouw school kan bijdragen en verzamel 

alle e-waste.  

 

  

  



Kijk ook eens naar 
 

  

 
 

World Cleanup Day 

Groep 1 t/m 8 

In groter verband een steentje bijdragen aan 

een schone omgeving? Doe met je klas 

mee aan de world cleanup day op 18 

september en meld je eigen activiteit aan, of 

sluit aan bij een bestaande activiteit. 

Schone rivieren 

Groep 1 t/m 8 

Ook via Schone Rivieren worden in 

september diverse cleanups georganiseerd 

 

 

 

 

 

https://www.worldcleanupday.nl/

